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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ
Β’ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ
ΘΟΗΑΘΖ 24 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2016
ΠΛΝΙΝ ΠΔΙΗΓΩΛ: 3
Α. ΘΔΗΚΔΛΝ
Κπξίεο θαη θχξηνη,
Μεηά ην 1945 θαη γηα πνιιά ρξφληα νη θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο είραλ θαηνξζψζεη λα
θηάζνπλ ζε αμηφινγα επίπεδα ππέξβαζεο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Ωζηφζν, ηα
ηειεπηαία ρξφληα ην πξφβιεκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαζίζηαηαη πάιη
επηθίλδπλα επίθαηξν. Ενχκε ηελ αλαβίσζε θαηλνκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ε αλεθηηθφηεηα,
ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπνπ, ε προσήιωσε ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο δελ είλαη πάληα
δεδνκέλεο. Ζ πνιπκνξθία, ε νξζνινγηθή θαη δεκνθξαηηθή παξάδνζε ηεο λεψηεξεο
Δπξψπεο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε δπλάκεηο κεζαησληθήο λννηξνπίαο. Οη εζληθηζηηθέο θαη
κηζαιιφδνμεο εμάξζεηο, ε μελνθνβία, ε ξαηζηζηηθή βία, ηα θάζε ινγήο ηδενινγήκαηα
εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο, γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαζαξφηεηαο απνηεινχλ απεηιή θαη
πξφθιεζε γηα θάζε δεκνθξαηηθή ρψξα.
Σην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) δνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 10
εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί γηα πνιιά ρξφληα θαη έρνπλ
πξνέιεπζε άιιε ρψξα κέινο ηεο ΔΔ ή θαηάγνληαη απφ ηξίηε ρψξα. Ο ηξφπνο δηαβίσζεο
ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο σσληστούλ θαηλφκελα κεηνλνηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ ή γισζζηθνχ ραξαθηήξα. Γελ απνιακβάλνπλ πάληα
ίζα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο
ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ. Αθφκε θαη απηνί νη <<μέλνη>> πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθφ
παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ησλ θξαηψλ κειψλ,
ηαπηφρξνλα πθίζηαληαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο δνπλ.
Ζ Διιάδα είρε ζπλεζίζεη λα είλαη ρψξα εμαγσγήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Απφ ην
1850 θαη κεηά αιιεπάιιεια θχκαηα κεηαλαζηψλ έρνπλ ηξνθνδνηήζεη ηελ Αίγππην, ηελ
Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία, ηελ Δπξψπε. Απηφ ην θαηλφκελν θαίλεηαη λα αλαζηξέθεηαη: Ζ
ρψξα καο έρεη κεηαβιεζεί πξφζθαηα ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη απνηειεί κία απφ
ηηο θαηλνχξγηεο δψλεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ καδηθή εηζξνή αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
είρε σο απνηέιεζκα λα εθδεισζνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο μελνθνβηθέο αληηδξάζεηο.
Ταπηφρξνλα θαηαγξάθεθε κία εληεηλφκελε αλεζπρία σο απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ησλ
πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηα Βαιθάληα. Όια απηά ζπλήξγεζαλ ζε
κεησκέλε αλεθηηθφηεηα έλαληη ησλ <<μέλσλ>>. Οη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνληαη ζηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε σο βάξνο ή θζελή εξγαηηθή δχλακε.
Σήκεξα επαλέξρνληαη φκσο ζην πξνζθήλην, ηδενινγίεο ζην βσκφ ησλ νπνίσλ ηα
θαζηζηηθά θαη εζληθνζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα ζπζίαζαλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Σε
πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ηα κέιε ηεο
<<κεηνλφηεηαο>>, νη κεηαλάζηεο, νη μέλνη γίλνληαη νη απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη, πνπ
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επζχλνληαη γηα ηελ θξίζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ
πεξηζσξηνπνίεζε. Ο δεκαγσγηθφο ξαηζηζηηθφο ιφγνο απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο
δπζαξεζηεκέλνπο ηεο θνηλσλίαο, ζε απηνχο πνπ θηλδπλεχνπλ λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο
μέλνπο ηελ αλέρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πνπ ζηεξνχληαη ηελ θνηλσληθή
αλαγλψξηζε, ην ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή πνπ ηα θνηλσληθά εληαγκέλα άηνκα
απνιακβάλνπλ. Ωζηφζν ν πθέξπσλ ξαηζηζκφο, νη πξνθαηαιήςεηο ζπρλά δηαηξέρνπλ φια
ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηξνθνδνηνχλ έλα θαχιν θχθιν. Ο ξαηζηζκφο θαη ν
θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νδεγνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπο μέλνπο ζηελ
απηναπνκφλσζε, ζηα γθέην θαη θάπνηε ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
δπλακψλνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη νχησ θαζεμήο.
Σην εξψηεκα γηαηί είκαζηε <<αληηξαηζηζηέο>>, γηαηί στειητεύοσκε ηηο
πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο θνβίεο έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ μέλσλ ζα
αξθνχζε ε απάληεζε πσο εκείο νη Έιιελεο έρνπκε δνθηκάζεη ηελ εκπεηξία λα δηψθεζαη
εμαηηίαο ηεο εζληθήο ή ζξεζθεπηηθήο πξνζέιεπζεο, λα είζαη μέλνο, λα είζαη πξφζθπγαο.
Δίδακε ηνπο Δβξαίνπο ζπκπαηξηψηεο καο λα νδεγνχληαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο.
Αλαδεηήζακε σο κεηαλάζηεο εξγαζία θαη κηα θαιχηεξε ηχρε ζε άιια κέξε. Σηα ρξφληα
ηεο δηθηαηνξίαο βξήθακε σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαηαθχγην θαη ζπκπαξάζηαζε ζε άιιεο
δεκνθξαηηθέο ρψξεο. Μάζακε φηη κπνξνχκε νπνηεδήπνηε λα γίλνπκε αιινδαπνί ρσξίο ηε
ζέιεζή καο.
Ωζηφζν δελ είλαη κφλν νη εκπεηξίεο καο πνπ καο θάλνπλ λα αληηζηεθφκαζηε. Οη
μελνθνβηθέο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο πξνθαινχλ,
κπνξεί λα απνηειέζνπλ εθξεθηηθφ παξάγνληα σο πξνο ηε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ
θαη εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο σο πξνο ηε δεκνθξαηία θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
Ζ ηδέα θαη ε πξννπηηθή κηαο ρψξαο πνπ επηδηψθεη ηε δηεχξπλζε θαη ην βάζεκα ηεο
δεκνθξαηίαο, ηελ ηζφξξνπε θνηλσληθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηα γθέην,
ηε ξαηζηζηηθή βία, ηελ αληζφηεηα. Ο ζεβαζκφο ηεο δηαθνξάο, ε αλαγλψξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηε δηαθνξά, ε αλοτή ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ δσήο, ζην βαζκφ βέβαηα
πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, είλαη γλψξηζκα κηαο
αλεπηπγκέλεο δεκνθξαηίαο. Ζ αλεθηηθφηεηα κε απηήλ ηελ έλλνηα δελ είλαη κηα απιή
αδηαθνξία αιιά κηα ζεηηθή ζηάζε, κηα δηαβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηάο καο κέζσ ηεο
απνδνρήο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ άιισλ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκβίσζε ησλ
αλζξψπσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ.
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε ηνπ <<Δπξσπατθνχ Έηνπο θαηά ηνπ
ξαηζηζκνχ>>, Αζήλα, 26/02/1997

ΘΔΚΑΡΑ
Α. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.
(Μνλάδεο 20)
Β1. α. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ηξεηο φξνπο εηδηθνχ / επηζηεκνληθνχ ιφγνπ.
(Μνλάδεο 3)
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β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή εηδηθνχ / επηζηεκνληθνχ ιφγνπ απφ ηνλ νκηιεηή.
(Μνλάδεο 3)
Β2. Να γξάςεηε έλαλ πιαγηφηηηιν γηα θαζεκία απφ ηελ: 2ε, 3ε, 4ε θαη 5ε παξάγξαθν ηνπ
θεηκέλνπ.
(Μνλάδεο 4)
Β3. α. Να γξάςεηε έλα ζπλψλπκν γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:
πξνζήισζε, ζπληζηνχλ, καδηθή, ζηειηηεχνπκε, αλνρή.
(Μνλάδεο 5)
β. Να γξάςεηε έλα αληψλπκν γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:
κηζαιιφδνμεο, δηθαηψκαηα, εμαγσγήο, εληαγκέλα, αληηζηεθφκαζηε.
(Μνλάδεο 5)
Β4. Να γξάςεηε κία παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο θαη αληίζεζεο φπνπ ζα
ζπγθξίλνληαη νη έλλνηεο: αλεθηηθφηεηα – ξαηζηζκφο.
(Μνλάδεο 10)
Γ. Παξαγσγή θεηκέλνπ: Να γξάςεηε έλα άξζξν 400-500 ιέμεσλ ζην νπνίν ζα
θαηαγξάθεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θξνχζκαηα ξαηζηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη
ζηε ζπλέρεηα λα πξνηείλεηε ηξφπνπο αληίδξαζεο ηφζν απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο φζν
θαη απφ ηε κεξηά ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο.
(Μνλάδεο 50)

Ρα ζέκατα επηκειήζεθαλ οη θαζεγετές:
Βέτος Γεκήτρες
Γηάλλειερ Θατερίλα
Γήικα Αλαστασία
Κπαιιά Γηώτα
Λάσθοσ Σρύσα
Ξαππάς Ξαλαγηώτες
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